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Materská škola
po novom

Spojená materská škola Valaliky vznikla
formálne 1. septembra tohto roku. Spojenie však bolo ukončené až zvolením, resp.
vymenovaním novej rady školy a následným zvolením riaditeľa školského zariadenia. Deväťčlenná rada školy dňa 14.11.
2011 ukončila výberové konanie a zo štyroch uchádzačov uznesením navrhla na vymenovanie za nového riaditeľa pani Helenu
Štelclovú, doterajšiu riaditeľku Materskej
školy v Buziciach. Práve jej koncepcia rozvoja školy najviac presvedčila členov rady.
Dňa 23.11.2011 sa v obradnej miestnosti konala malá slávnosť. Za účasti členov Rady školy, pedagogických aj nepe-

Ocenili valalických
bezpríspevkových
darcov krvi
Slovenský červený kríž,
Územný spolok Košice - okolie
v stredu 23.11.2011 odovzdal
na slávnostnom aktíve Róbertovi Labošovi z Valalík diamantovú Jánskeho plaketu za 80
bezplatných odberov krvi. Zlatú
Jánskeho plaketu získali ďalší
traja valaličania- Michal Bačo
za 40 bezplatných odberov,
Kvetoslava Kislíková a Oľga
Sedláková za 30 bezplatných
odberov. Udeľovanie plakiet
Prof. MUDr. Jána Jánskeho má
už dlhoročnú tradíciu, vôbec
prvé sa udelili v roku 1964.
Štyri roky predtým vniklo na
Slovensku bezpríspevkové darcovstvo krvi, pričom táto humánna myšlienka oslovila doteraz tisíce ľudí. Je potešiteľné, že aj v súčasnej materiálne
orientovanej spoločnosti sa
nájdu ľudia, ktorí sú ochotní
obetovať kúsok seba pre záchranu iných. Darcom patrí náš
obdiv a vďaka.
(mm)

dagogických zamestnancov školy, niektorých poslancov zastupiteľstva, riaditeľky ZŠ, riaditeľky ZUŠ a radcu spoločného
školského úradu, som odovzdal novej pani riaditeľke menovací dekrét. Nechýbali
priania, gratulácie a samozrejme neformálna debata o budúcnosti spojeného
predškolského zariadenia. Osobne verím
a som presvedčený, že zlúčenie bol
správny krok. Poprajme teda pani riaditeľke, ale aj novej škôlke veľa úspechov,
dobrých rozhodnutí, motivácie a hlavne
zdravé deti a spokojných rodičov.
Ing. Štefan Petrík, starosta obce
Foto: Dušan KMEC

Ladislav Staňo pomohol skrášliť Herľany
Kultúrne centrum Abova obohatilo park
v Herľanoch o päť drevorezieb. Jedným
z tvorcov umeleckých diel, vyrobených z dubového dreva, je Ladislav Staňo st. z Valalík.
Jeho námetom sa stal kostol vo Svinici s jedinečnou freskou byzantskej Madony. Dielo
zhotovoval počas štyroch dní priamo v parku,
slávnostne bola odhalená 28. októbra.
Okrem neho skrášlili v Herľanoch do plené-

ra vyrezávaný kaštieľ v Budimíre od Magdalény
Palenčárovej z Čečejoviec, Slanský hrad od Jána Krajčího z Košíc, bitka pri Rozhanovciach
v podaní Jánosa Lukácsa z Moldavy nad Bodvou
a Archeologické múzeum v Nižnej Myšli, ktoré
vytvoril Marek Mikluš z Veľkého Šariša. Sochárske diela, chránené špeciálnym náterom,
budú súčasťou stálej expozície parku. (dnk)
Foto: František Jeleň

Ladislav Staňo. Valalický umelec znázornil
kostol vo Svinici
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UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VALALIKY DŇA 16. 11. 2011
Obecné zastupiteľstvo
A) vzalo na vedomie:
- kontrolu plnenia prijatých uznesení zo
dňa 12.10.2011.
- informáciu o voľbe riaditeľa Materskej
školy Valaliky, Poľná 4, Valaliky.
- informáciu o realizácii projektu „Obnova
centier miestnych častí obce Valaliky“.
B) schválilo:
- rozpočtové opatrenie č. 5/2011.
- vysporiadanie novovybudovanej distribučnej siete zemného plynu v rámci stavby
„Rozšírenie STL plynovodov v obci Valaliky“
o dĺžke 80 m na parcele č. KNE 176/1 k.ú.
Valaliky formou nájmu so spoločnosťou SPP
– distribúcia a.s. Nájomné bude stanovené
na základe modelu ekonomického hodnotenia projektov spoločnosti SPP – distribúcia
a.s.
- prenájom budovy nachádzajúcej sa
v katastrálnom území Valaliky zapísanej na
Liste vlastníctva Katastrálneho úradu v Košiciach, Správy katastra Košice – okolie č. 1273
ako dom so súpisným číslom 3137 postavený
na parcele č. KN-C 511/1 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 3221 m2 spoločnosti
VIRO s.r.o. so sídlom Hlavná 119, Valaliky,
IČO: 46 366 610, zapísanej v obchodnom re-

gistri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro,
vložka č. 28485/V je v zmysle ust. §9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov prípadom
hodným osobitného zreteľa z dôvodu, 1. že
uzavretím takejto nájomnej zmluvy sa nájomca zaviaže zrekonštruovať túto budovu
a tým zhodnotiť majetok obce, 2. že zriadenie prevádzky reštaurácie na území obce je
potrebné v záujme rozvoja obce a zvýšenia
komfortu bývania obyvateľov obce, 3. že takéto využitie predmetného majetku obce je
v súlade s územným plánom obce, 4. že týmto sa formálne mení doterajší nájomca, hoci
vlastnícke vzťahy k nájomcovi ostávajú obdobné, pričom doterajší nájomca mal prenajaté nebytové priestory na dobu neurčitú.
- prenájom budovy nachádzajúcej sa
v katastrálnom území Valaliky zapísanej na
Liste vlastníctva Katastrálneho úradu v Košiciach, Správy katastra Košice – okolie č. 1273
ako dom so súpisným číslom 3137 postavený
na parcele č. KN-C 511/1 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 3221 m2 spoločnosti
VIRO s.r.o. so sídlom Hlavná 119, Valaliky,
IČO: 46 366 610, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro,
vložka č. 28485/V za nájomné 6354,23 € roč-

ne a za podmienok uvedených v návrhu nájomnej zmluvy predloženej na rokovanie
obecného zastupiteľstva.
- uzavretie dohody o skončení zmluvy
o nájme nebytových priestorov uzavretej medzi Obcou Valaliky a spoločnosťou VILE s.r.o.
zo dňa 20.10.2003 v znení neskorších dodatkov, predmetom ktorej bolo odplatné prenechanie do užívania nebytových priestorov
v budove nachádzajúcej sa v katastrálnom
území Valaliky zapísanej na Liste vlastníctva
Katastrálneho úradu v Košiciach, Správy katastra Košice – okolie č. 1273 ako dom so
súpisným číslom 3137 postavený na parcele
č. KN-C 511/1 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 3221 m2
- poskytnutie dotácie pre Farnosť Všetkých svätých zastúpenou Mons. Jurajom Kamasom so sídlom Hlavná 145, Valaliky na rekonštrukciu fasády farského kostola umiestneného na parcele č. KNC 1 k.ú. Valaliky vo
výške 8 000 € a žiada o zapracovanie dotácie
do rozpočtu na rok 2012.
C) súhlasí:
- s objednaním geometrického plánu na
majetko-právne vysporiadenie Seminárskej
ulice.

Sme tolerantní?

Určite mi dáte za pravdu,
že prechádzkou po obci občas
natrafíte na miesta, kde cítiť
zápach, a nie je to zo spaľovne. Obcou preteká potok Myslavka, ktorý je niekedy sfarbený až na nepoznanie a zápach cítiť už na diaľku. Je to
tým, že niektorí naši nezodpovední občania využívajú potok na výtok splaškov zo
žúmp, čo vykonávajú pod rúškom tmy, aby zostali v anonymite. Vyústenie odpadu je
často zamaskované. Neuvedomujeme si, že takýmto konaním si znečisťujeme spodné vody, a pritom viacerí občania ešte používajú vlastné
studne. Ďalším naším boľavým miestom sú čierné sklád-

ky. Je to nepochopiteľné, že
aj napriek rôznym separovaným zberom ( sklo, papier,
plast, nadrozmerné spáliteľné
odpady, elektroodpady, nebezpečné odpady, biologické
odpady) čierne skládky pribúdajú. Nie je to nič nové, ale
žijeme v 21. storočí. Človek
tvorí súčasť prírody a je za ňu
zodpovedný. A tak by sme sa
mali zamyslieť nad tým, čo
môžeme urobiť pre naše životné prostredie a začať s
tým už dnes a nie zajtra, keď
už bude neskoro. Ľudia si
dnes kladú vysoké nároky na
seba, na okolie, ale hlavne na
Zem. Nie je zlé, že sa chce
ľudstvo vyvíjať, ale je potrebné, aby sa vyvíjalo na úkor

našej planéty? Zem a aj životné prostredie zanechávame
našim potomkom a oni zasa
svojim. A tak sa zamyslime,
ako sa správame k našej pla-

Oživený príbeh z Valalík zaujal
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach organizovala 5. ročník regionálnej súťaže Oživené príbehy. Vyhodnotenie súťaže sa konalo 8.11.2011 v KD v Bohdanovciach. Staré príbehy ožili vďaka čitateľom obecných knižníc z Bohdanoviec, Kysaku, Čane, Malej Idy,
Rozhanoviec, Sene ,Veľkej Idy a Valalík. Tento ročník
sa o priazeň poroty uchádzalo 18 súťažných príbehov.
Zvíťazil príbeh z Veľkej Idy, na druhom mieste sa
umiestnil príbeh z Bohdanoviec a 3. miesto si odniesol
príbeh zo Sene. Osobitnú cenu riaditeľky VKJB získal
príbeh „ Ako sa babke na druhý svet nechcelo“, ktorý
prerozprávala Katarína Horváthová z Valalík. (mm)
Foto: Ján Šimko

néte (obci) a či sa naše správanie nedá zlepšiť.
Máme iba jednu planétu!
Text a foto:
Janočko Jaroslav

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Vítame najmenších Valaličanov:
Buzice: Zuzana Horváthová, Daniela Davidová
Bernátovce: Alex Timko
Rozlúčili sme sa:
Všechsvätých: Mária Hudyová
Blahoželáme novomanželom:
Matúš Klimek - Všechsvätých
a JUDr. Erika Rusnáková - Herľany - Žirovce
Marián Marcin - Bohdanovce
a Katarína Čigášová - Košťany
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V Geči vystavovali aj valalickí chovatelia
Chovateľstvo ponúka vo voľnom čase
aktívny odpočinok a zážitok a najmä radosť
dospelým aj deťom. Chovať a zveľaďovať
čistokrvné zvieratá, okrasné a úžitkové vtáctvo, ryby a ostatné druhy živých tvorov nie
je ničím iným, ako rozmnožovaním krásy
a obohacovaním nášho životného prostredia.
Organizovaný chov zvierat má mimoriadny význam pre zachovanie genofondov
širokej palety druhov a plemien zvierat, ale
je to aj záľuba a tiež naplnenie túžby získať,
alebo dochovať v prvom rade niečo lepšie,
kvalitnejšie aj krajšie, ako v minulom období. Je dobré, že členovia zväzu chovateľov
sú odborne vedení k zušľachťovaniu jestvujúcich druhov plemien zvierat a tiež na základe odborných skúseností je ich snahou
experimentovať pre dosiahnutie nových plemien a nových farebných rázov.
Prišla ďalšia jeseň a s ňou aj obdobie,
ktoré na celoštátnych, špeciálnych, oblastných, alebo miestnych výstavách umožňuje
získať pre chovateľov objektívnejší pohľad
na výsledky svojej práce za predchádzajúce
obdobie. Valalickí chovatelia sme organizovaní a aktívne sa zapájame do chovateľskej
práce v ZO SZCH Geča, kde sme v dňoch
12. – 13. novembra organizovali Oblastnú
výstavu zvierat. V ZO SZCH Geča je registrovaných 14 chovateľov z Valalík.
Dnes môžeme byť s jej priebehom spokojní. Bola lepšia ako predchádzajúce. Prvé, čo sme neovplyvnili, ale hádam sme si
svojou prácou zaslúžili bolo počasie –
slnečno, s ranným mrazíkom, ale takmer
ideálne pre zvieratá, návštevníkov aj organizátorov. No dôležitejšia bola úroveň vystavovaných zvierat, ktorá pokračovala
v trende priebežného zlepšovania, teda
kvalita vystavených zvierat bola lepšia ako
v predchádzajúcom období. Nedá sa to síce
zmerať, zvážiť, alebo inak kvantifikovať, ale
náš subjektívny názor o zlepšovaní bol podporený uznaním viacerých úspešných chovateľov, ktorí výstavu navštívili. A to je najlepšie ocenenie našej práce.
Bolo vystavených viac ako tisíc zvierat,
z toho 230 ks králikov od zdrobnelých vo
váhe 1 kg po belgické obry dosahujúce

Český stavák,
chov. Jozef
Tuček

Fenixka striebrokrká
chov.O.Rusnák,
Valaliky

hmotnosť do 12 kg. Plemien bolo viac ako
20 vrátane národných plemien – Holíčsky
modrý, Zemplínsky, Slovenský sivomodrý
rex a Zdobnelý slovenský sivomodrý rex.
V 24 voliérach a 220 klietkach bolo vystavených 350 holubov 27 plemien. Najviac zastúpený bol Košický kotrmeliak. Na jeho vyšľachtení sa podieľal aj František Lacko
z Valalík. V druhu hydina to bolo v druhoch
vodná, hrabavá, resp. okrasná hydina úctyhodných 260 ks hádam v najkrajšej expozícii, akú som doteraz videl. V samostatnej
miestnosti bolo v klietkach a voliérach vystavených 120 ks exotického vtáctva – škoda, že na expozíciu exotov nemáme väčšiu
miestnosť, kde by bolo možné vo veľkých
voliérach vystavovať aj napríklad veľké papagáje.
Bola to výstava toho najlepšieho, čo zúčastnení vystavovatelia mohli poskytnúť.

Čestná cena Ing. Iomáš Vindt kanárik biely

Ing.J.Škodroň,
Činčila veľká

Návštevníci mohli vidieť veľa pekných zvierat a vtákov v širokej palete druhov a plemien. Na svoje si prišli aj deti, ktoré niektoré zvieratká videli prvýkrát a určite aj starí
i noví chovatelia, ktorí si mohli kúpiť plemenný materiál na zlepšenie, alebo založenie svojho chovu.
Na tejto výstave sme našli množstvo
inšpirácií a podnetov. Bol to výsledok a prehliadka toho najlepšieho, čo sa im v tomto
roku podarilo dochovať. V mene ZO SZCH
Geča za to ďakujem všetkým vystavovateľom a návštevníkom výstavy, lebo bez nich
by výstava nebola, ale aj organizátorom,
ktorí na príprave a úspešnej organizácii odpracovali nemálo času a tiež sponzorom,
ktorí nám pomohli s materiálnym zabezpečením a prajem všetkým veľa zdravia šťastia, trpezlivosti a ochoty, aby sme aj o rok
moli prežiť rovnaký alebo lepší zážitok pri
budúcoročných výstavách.
Ing. Ján Škodroň
Foto: archív

Víťazom výstavy bol pán Daniel Staňo z Veľkej Idy za králika plemena
Viedenský modrý.
Víťaz expozíce:
Hydina
Fénixka striebrokrká
Ondrej Rusnák Valaliky Bernátovce
Králiky
Hermelín modrooký
Jaroslav Bača
Geča
Holuby
Slovenský hrvolia
Martin Musák
Vranov
Exoty
Kanárik
Daniel Staňo
Veľká Ida
Čestné ceny z Valaličanov, alebo rodákov z Valalík získali:
Ing. Tomáš Vindt v exotoch za plemeno Kanárik biely
Marián Vaško v králikoch pl. Belgický obor
Ing. Ján Škodroň v králikoch pl. Činčila veľká
Tuček Jozef v holuboch pl. Český stavák
Lacko Martin v holuboch pl. Český bublák
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Čo nás čaká v decembri

6.12.2011
7.12.- 19.00-20.00 h
10.12.- 9.00-18.00 h

Mikuláš
ZUMBA
Slovenský pohár mládeže
v stolnom tenise
13.12.- 15.00 h. Klub seniorov – vianočné stretnutie v KD
14.12.- 19.00-20.00 h
ZUMBA
17.12.-18.12.2011
Klubová výstava národných plemien
králikov a rexov, Geča ihrisko
18.12.- 15.30 h.
ZUŠ Valaliky – Vianočný koncert
20.12.- 13.30 h.
Posedenie pri stromčeku
26.12.2011 Dobrá novina - je kolednícka akcia spojená so
zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce
v afrických krajinách
31.12.-19.00 h.
Silvester 2011

Šanca pre ďalších

Vo Valalikoch je veľmi
obmedzená možnosť zapojenia sa do aktívnej športovej činnosti. Futbal a stolný
tenis sú krásne športy, ale
nie príťažlivé pre všetkých.
Niektorí preto využívajú príležitosti, ktoré ponúkajú
športové kluby v Košiciach.

Jedným z nich je aj Radko
Horváth, ktorého veľmi zaujalo vzpieranie. Na odporúčanie učiteľa telesnej výchovy začal trénovať v oddiele Viktória športhala Košice.
Skúsený
tréner
PaedDr. Karol Guman ihneď
poznal Radkov talent a za-

Sponzori novín

čal s ním pracovať. Poctivá,
pravidelná a odborná príprava začala prinášať ovocie. Radko zbiera medaily
z rôznych slovenských i zahraničných pódií. Veľmi dôležité je aj to, že primeranú
pozornosť venuje tréner aj
výsledkom v škole. Aj s ni-

Erebos,spol.s.r.o.,
Krivá 23, Košice

mi je všeobecná spokojnosť.
Chlapci, aj pre ďalších
sú dvere do Viktórie (víťazstvá) otvorené! Radko vám
ukazuje cestu.
Ladislav Andor
Foto: archív
R.Horvátha

Bixico, spol.s.r.o., Letná 40, Košice
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